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 كتاب العتق

مهن أعتهق شهركاه لهه ))قهال:  -صلى هللا عليهه وسهلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
العبهدو واال   ة عدل فأعطى شهركاه  حصصههمو وعتهق عليههفي عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيم

 .فقد عتق منه ما عتق((
سقببل الكرققر   يققلم بققولمر  : عجققح حيمق تحريقر الراققوت لتخهي قنو مقن الققرق  لالقرق يعرلقل  بققه العهقم ب  قل :العتق 

لبققل عجققح  لن الراققو  م مققو يسققترالن لقق  الجنققود لقق  السققب   بققدا ال ققه  ققم يتلالققدلن  السققبت ال ققه  الكرققر 
حيمققق   مقققن الراقققو  مقققن بقققل  اقققلح حقيققققه مقققن  ك قققر الحقققرار  لك قققل عجقققح حيمققق   تقييقققد لت قققرلو  بقققدا العبقققد 
المسققترق  لجققو  لضققه العتقق   عتقق  الراققوت  لتشققل، الشققرك لعتقنققو  لجعهققل يرققورك لك يققر مققن المخولرققو   يرققورك 

 [( سلرك البهد11)] }َفكُّ َرَقَبٍة{ [( سلرك البهد11)] َعَقَبَة{}َفََل اْقَتَحَم الْ  من المخولرو   لجو  الحث عهيل مقدمه ل  ي ير
لبققدا مققن  ((مققن  عتقق  عبققداه  عتقققل هللا بققل مققن ال ققور  لمققن  عتقق  امققر تين يو تققو ليوكققوه لققل مققن ال ققور)) يع قق  عتقق 

الملاضع لن  عت  امر تين يعودل عت  رجه لاحد  الملاضع الت  لينو المر ك عهى ال  ف من الرجه  ل  العت  
لالعتق  لالديقه لالشقنودك  بقق  خقوم     اررثبقو؟  لم نقو اررث  لم نقو الديقه  لم نقو الشقنودك  خمسه بدا م نقو  

لجقو   ال  ققلل الك يقرك المتققلالرك برضققه  ((لمققن  عتق  امققر تين يو تقو ليوكققوه لققل مقن ال ققور))   خمق ييقف العقيقققه
  الكتوت لالس ه تدل عهى لضهل.   لل ل  لتخهي نم من الرق  لجو    العت  لبل تحير الراو 

مهن أعتهق شهركاه لهه ))قهال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر "
قوم عليهه  ))فكان له مال يبلغ ثمن العبد"  ل  ال هشخل يمهك ربع عبد   هث عبد للل ليل شرييون  "((في عبد

ليقون لقل مقول يبهق  )) ال،  عقمال،  من يقون ع قد؟  ال قه  د لقل ربعقل  لالعبقد ب ربعقه  بقيع   بقدا الع "((قيمة عدل
ال، للقك ربعقل  لع قدك  ال قه  ال،  ع قدك مقول يبهق   يع ق  ايمقه العبقد  ربعقه  ((لم عهيقل ايمقه عقدل من العبد ا  
لال ولققث  لققف   اققلم عهيققل ايمققه عققدل  لقق ع ى الشققريو  ح  ققنم  يع قق  الشققريك  لققف  لال ققو    لققف  مققن العبققد

لحريققه التومققه  ملققى تحريققر الراققو   لن لن الشققرك يتشققل، ملققى ا  لعتقق  عهيققل العبققد  بققدا مدا يققون لققل مققول  لمققودا
لقي  بحققر  ت ققرلوتل محققدلدك  لمشقةلل بخدمققه  سققيود؟  لاققد جقو  مققو يققدل عهققى لضققه  يل قل مققبع  ال يققحال عبققد

  لحقققلق سققيد؟  لقق  -جققه لعققال-مدا للققى حقققلق هللا ان  الققرق  يع قق  يققلن ار سققون رايقق   العبققد الممهققلك لققل  جققر 
لكن بدا ارر  به العهقم   قل مقدرن مقن  "لحبب   ن  مل  ل  و ممهلك -بر  م ل -للال الجنود " :الحديث ال حيح

 كمققه لقق  الميققحان الشققرع   ال شققك  ن بققدا  بريققرك  عهققى يققه حققول الشققرك ال يإلهققم ليققلن ار سققون حققريققالم  بقق  
ل لال ل قه  ققل  لشقرك القديلرك يمقو لكن لق  مقوبقه بقدا الق قل شقرك لق  الشقرك  مقلر  يمقو  نلالعبلديه  قل  

مو يسد بدا الق قل  ليقلن الممهقلك لقل  -لهلل الحمد المب يه عهى العدل لار  و،-جو  ل  شريعت و  ل  الشريعه



يل قل يجقت لقل ال رققه   ريقرلقل عهقى التح حيم عهيل مقن ييقر يقد م قل لال اقدر؟ جران بدا مبدار لندا الشخل الدي 
 يضوه بدا من عدل ارسالم  يع   ت لر لل يون ممهلك ل رقه  مر ك تجت عهينو ال رقه عهى حلجنوعهى سيد؟  لال

بدا إلهم  مو ي ت  الشرك بم ه بدا  لال يجلح  ن ييهقف العبقد مقو ال ي يق   لال  يد؟ عهيل  ل رقه  لالد سيد؟ عهيلس
مدا ح ق   مقه ))   لجقو  لق  الحا يقه المقه مدا ح ق لال  ن يعير   عقم مدا  خ ق   عقملال  ن يضرت    يجلح  ن ينون

ل  مقوبه مو ب  ليل من   خرف ع نو حتى الحد  عهينو   ف حد  لمودا (( حديم لهيجهدبو الحد لال ي رت عهينو
د لال ي قرت عهينقو   قم مدا ح    مه  حقديم لهيجهقدبو الحق)) دبو  لندا تخريف من الشورك عهينوامتنون من ابه  سيو

لولشقورك يع ق  لضقع ب قوك  مقلر تقوبقه  ((مدا ح   لهيجهدبو الحد لال ي رت عهينو   قم مدا ح ق  لهيبعنقو للقل بإلريقر
بدا ال قل  ال شك  ن الرجه ل  الجمهه  كمه  مع   ل يلجد ل  ال سو  من ب  خير من ي ير من الرجول  لكن 

  العبيققد مقن بققل  لضقه مققن  لقف مقن سققيد؟ لق  الميققحان الشقرع   لمققع المسق له ترضقيه مجمققول   يمقو   ققل يلجقد لق
الرققرق لققي  بيبيققر بققين السققيد دلققك الشققرك لققم ينمققه حقققلق الراققو   للققل  إلققر ملققى المسقق له بعققين الب ققيرك للجققد و 

لققل  ن يضققرت العبققد مال مدا  خ قق   ال يجققلح لقققل  ن   مدا يققون ال يجققلح -جققه لعققال-لن الكققه عبيققد هلل  لعبققد؟ 
  لمقع دلقك ي عمقل ممقو ..الت قر،ل  ؤ عهيل بق قع شق   مقن  عضقوالل  ال يجقلح لقل  ن يت قر، ليقل مال ضقيجر 

ليتم عمورك الر  ي عم  لييسل؟ ممو يهب   محه ع ويه لاحترام  لكن لجلد م ه بدا الترول  ليتم عمور الكلن  
احققدك  يققه لاحققد ممققن عهققى لجققل الر  لهققلال بققدا الترققول   لققل يققون ال ققو  يهنققم  بقققه ل التق  اسققتعمر و هللا لينققو  

يمهك مهيلن  مو ل  لقير لال ي    يهنم يمهكقلن مبهق  لاحقد  ليهنقم  قللنم لاحقد  للقل نم لاحقد  لمحبقتنم ل عقوم 
لشرات لاحد  لمقو يريقدلن مقن  ل قو، ال سقو  لاحقد  بقه ال سقو  ل قرنن لاحقد  يميقن يقتم العمقور  عمقورك   لاحد

لقلال اخقتال، ال إلقور بقور  السقهع   قحيح  يع ق  لقل  ن ال قو   :لك العلام يقلللن مو يمين  للد  الكلن تتم بندا
يهنقم محتقوجين ملققى  قلك لاحققد مقن ال عققوم  يهنقم مققو يق كهلن مال بقدا ال ققلك بقيقه السققهع تجهق   لبققد؟ ي قير عهينققو 

 قديم جميقه بققد؟ اتقول  يع ق  لقل ت مقه ار سقون بداقه لجقلد بقد؟ الرققرلق  يع ق  ت قلر مق اله   قتم بول قوالف الجقل ع
حيوك يمين يتم ى ار سقون يخقرن   يشن الحرارك خمسين  لالر لبه مو  دري ماليوم  ت لر  و  ل  بهد من البهدا

م نققو  لققل يققه ال ققو  اجتمعققلا عهققى بققدا البققراد تقققوتهلا  لكققن عمققورك الر   البهققد الرال قق  داك الهقق  ع ققد؟ الر لبققه 
 يتقوتقه ريبقل لق  بقد؟ البقعقه لقالال -جه لعال-  هللا ؟بيع لال يشري ببهدلالحرارك  ار، يع   ع دبم  لمع دلك مو ي

ال ققو   يع قق  لققل ت ققلر ار سققون ترققرق ال ققحوبه لبققم ال ققحوبه لقق  الم ققور مققع عهمنققم يقي ققوه  ن ال ققالك لقق  
تريقق  البهققدان  ه  ل لقق  المدي ققه عهققى  اققه الحققلالالمسققجد الحققرام موالققه  لققف  ققالك  يققون ال ققحوبه يهنققم لقق  ميقق

لترول  الملجلد حيمه ملنيه من  جقه التكومقه  لالسقع  رلةقو  مقو   لخرح  تتم عمورك الر  بم ه بدا  مو تتما
معورضققه لنققد؟ الحيمققه  لال عققن لقق  التشققريع  يضققوه ملحققود    ققلل  ققحيحه  ققريحه  -جققه لعققال-شققرعل هللا 

 [( سققلرك  ل عمققران13)] َوَلههْيَ  الههُرَكرا َكههاألانَثى{}ا عيققه تبققين  ن جقق   الرجققه  لضققه لقق  الجمهققه مققن جقق   المققر ك 
ْلَيهة { { [( سقلرك الحخقر،11)] }َأَوَمهن ياَنُشهأا ف ههي اْلح  ْثهحا َحهاأل  األانَثَيههْين    قلل ا عيقه مققو  [( سقلرك ال سقو 11)] }ل لههُرَكر  م 

لرجقه  يع ق  حقققق  لحقد يقالم  لكقن يبقققى  ن يقه م سقون لعمهقل  امققر ك اجتنقد   ك قر مققن رجقه بق   لضقه مققن ا
العبلديقه  ك ققر مققن تحقيقق  بققدا الرجققه  بقق   لضققه م ققل  لكققن لقق  الجمهققه الكمققول لقق  الرجققول  ك ققر  للققدا جققو  لقق  



  عققدد يسققير  لولققدي لققل شققرك لقق  عبققد ((يمققه مققن الرجققول ي يققر  للققم ييمققه مققن ال سققو  مال)) :الحققديث ال ققحيح
  حمل  ن يع  ........  ل يهيع    هث عبد  ربع عبد مدا  عت  من يون لل مول ال شك 

لنقم المق ملرلن بقولعت   ليبققى لي  من تحقيقل  بدا تشل،  بدا بين المسهمين الدين يتدي لن بوللامر لال لاب   
ال داعق   ققر  يتقوت  :ترتبق  عهيقل  حيقوم  لبعق  ال قو  يققلل  لحيمقل شقرع    ن ال ه مشرلك  القرق ملجقلد
لقيش تققر   :ال يقو  خق   مداه  ققلل لهرجقه :   قلل داع  ل قر   حيوم الرق اآلن  لالالعت   لمودا  ل ل ال يلجد  راو  

لمقن ))   يتوت الجنود  ال تققر   مقش  قحيحل  يلم من اليوم تب  تحي   ال تقر   لالمر ك ال تقر   يتوت الحي 
 :ن لارسقالم لارحسقون اقولالقدين بجميقع  بلابقل  عقن اريمقو  ش مع قى القدينميق ((يرد هللا بل خيراه يرقنل لق  القدين

لولدين يشمه جميع البلات  لم نو بدا البقوت  لولقدي ال يترققل لق  القدين لقنقل  ((بدا جبريه  توكم يعهميم دي يم))
  عم. نل  وال    ل بوت من  بلات الدين  وال  الدي ال يترقل ل  يتوت العت  لق

مهن أعتهق شقصهاه مهن مملهوك ))قهال:  -وسهلمصهلى هللا عليهه -عهن النبهي  -رضهي هللا عنهه-عن أبهي رررهرة 
 .((ثم استسعي غير مشقوق عليه وفعليه خَلصه في مالهو فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل

    ل مو ع دك استسع  العبد
 ن يمهققك  لقق  مققن  عتقق  الشقققل لبققل يمهققك ايمققه البققوا   الحققديث ال ققو   عققن  بقق  بريققرك لقق  مققن  عتقق  الشقققل 

  به يعت  عهى الجميقع مقن دلن  ن يعتققلا :يعت   يعت    قلل : يمهك  اه و ل  ال لرك الللىال  يت  لبل ال
ال بدا إلهم لنم  مخران لمهكنم من يير  لعنم لال اختيوربم    ق  خرجق  ب لعقك لاختيقورك ي قر خيقرك  ع قدك 

بققه يهققحم   لبققوا  عهققى مققني ققر خيققرك  خققالل ا :ايمققه البققوا   ال لهللا مققو ع ققدي  مققو ع ققدي مال بققو الربققع   قققلل
ل  ل  مولل لإن لم يين لقل مقول اقلم الممهقلك ايمقه عقد ليه   ال يهحملا  لعهيل خال لال ال ه ب ن يعتقلا مجو وه  ال

يح قه موالقه ريقول  تح قه  ال، استسع  العبد  يح ه يلميقوه يبقى  ال ه  ال،  بل الممهلك السوب   بل  ربعه  
لتقلحك   ه ل ال لن يلميوه   ل ت خد مو ييريك م نو  ت خد عشرك عشرين  عقوم تع   بؤال  يه لاحد  ال مواله ريول

 البوا  عهى بؤال  ال ال ه........
لن المشققققه تققدعل؟ ملققى  مقققلر ارتكققوت مخولرققو   يميققن تضققق ر ملققى سققرال  اآلن  بقققه  ال بققد تح ققه خمسققمواله 

يسق   عهيقك........  :ست يع المواله  لكن لل ايقهي وه عهيك مواله ريول يلمي :الهيملحي و  لمو يقرر عهينم مبه  يقول
  بد؟ مواله  عشرين  ال قين ييريقك  كقه :ملى ال و   يع   ت لر بدا العبد ال يست يع  ن ييتست مال مواله   قلل

  عم.  م استسع  العبد يير مشقلق عهيل  يير   سبعين تلحك عهى ال ال ه حتى ي تن    يبنم  لبدا مع ى
صهلى -بلهغ النبهي  :وفي لفا وقال: دبر رجح من األنصار غَلماه له -رضي هللا عنهما- عن جابر بن عبد هللا

صهلى  - فباعهه رسهول هللاأن رجَله من أصحابه أعتق غَلماه عن دبر لم يكهن لهه مهال غيهر و  -هللا عليه وسلم
 ثم أرسح ثمنه إليه. وبثمانمائة دررم -هللا عليه وسلم

  .آخر كتاب العمدة في األحكام
 وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماه كثيراه إلى يوم الدين. وحمد هلل رب العالمينال

 : -رحمل هللا تعولى-يقلل المؤلف 
  باب بيع المدبر



يققش  مققن الل ققيه  الل ققيه التقق  ال ت رققد مال بققولمل   : تعهيقق  العتقق  بققولمل   يع قق  ليققل شققبل يبيققر مققن ملالتققدبير
     ل حيد حر   ل بالل حر.دا م  لنل لالن حر  مدا م  لبير حرم :المدبر مدا اول

مو  لنل حر  عه   يع   مدا "قال: دبر رجح من األنصار غَلماه له -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "
 من أصحابه أعتق غَلمهاه لهه عهن دبهرأن رجَله  -صلى هللا عليه وسلم-بلغ النبي  :وفي لفا" عتقل عهى للوتل

الل و  بقد؟ اللقف ت قر، لق  يقدا  يمضق  ت لر   ل يمهك  لف ريول  ل ل قى مدا مق "يكن له مال غير  لم مقو  ا 
لر ققه مققن بققد؟ ليحققرم ال  ققه  لبققدا ال يمهققك مال بققدا الةققالممال مدا  جققوح اللر    الل ققيه ال تحيققد عهققى ال هققثيمضقق 
 عتققل عقن دبقر بملتقل  م جقحاه  لكقن بقد؟  لقل  عتققل لقلراه لق  حيوتقل ييقلن يمقن  لاقف لارقوه ..بسقبت ت قر، التريه

 م ل ملى اللر ه  مو يمهك خالل  لل  عتقل ل  مر  ملتل المخل،  لل  ل ى ب ك ر من ال هث ل  ا تقه المول
ل قل المإل قلن بقل   قل يق قد بقدلك حرمقون اللر قه  ليعومقه ب ققي  ا قد؟   مر  ملتل المخل، مو ت رد الل قيه 

ن لققل مققول ييققر؟  لالمققول بملتققل ي تقققه  ي تقققه بققدا العبققد ي تقققه بملتققل ملققى لر تققل  لنققدا  عتقق  يالمققوه عققن دبققر لققم ييقق
    مو بوك بدا الةالم ب مو مواله دربم   م  رسه ب م ل مليل   -عهيل ال الك لالسالم-لبوعل ب مو مواله دربم  ال ب  

 لر تقك  ي يقو  -عدث سحدييمو ل  - م ك من تدك))  لييف ترل  بدا المول عهى  رسك لعهى لر تك ع دك مول
لبتقه  لقي  لقل ال هقث ال تجقلح  بقدا لقي  لقل مقول   لولل قيه بق ك ر مقن ((خير من  ن تدعنم عوله يتكررقلن ال قو 

بير ل  حيوتقل  شقخل يمهقك مول يير؟  بل محتون ملى  رقه  لبدا حيم من يخرن من جميع مولل  يمو لعه  بل 
ال يمهك ييربقو  لال قو  م قوحل يترقولتلن لمراتقت  مقن اقدر عهقى  مواله  لف ل  سبيه هللا بلبد؟  :لاول مواله  لف

م ه مو ع د  ب  بير  -جه لعال- ن ي  ع م ه مو   ع  بل بير  لع د؟ من اليقين لالتليه لاالعتمود عهى هللا 
  للال يتكرقف ال قو  خيقر لقل  لم هقل لقل عهق  دلقك بملتق  هللا يقليل  لكن   ل يبق  ش   من بدا المول يتققل  م قل

  .لهللا  عهممن  ن يدعنم عوله يتكررلن ال و    ل ن يدك لر تل  ي يو  خير
   بي و محمد لعهى  لل ل حبل  جمعين.  ل هى هللا لسهم لبورك عهى عبد؟ لرسللل

  


